
□ □ Kadın

□ □ □ □ □

□ □ Ortaöğretim □ Önlisans □ Lisans □ Lisans üstü □ Hemşire

□ Sağlık Teknikeri / Teknisyeni 

1 2 3 4 5

1 Şansım olsa yine aynı mesleği seçerim

2 Yaptığım iş yeteneklerimi ve bilgimi kullanmama fırsat tanıyor

3 İşimi kaybetme kaygısı hissediyorum®

4 Çalışma saatlerimden memnunum

5 Gün içinde genellikle yapmam gereken işleri bitirememiş oluyorum®

6 Kurumun fiziksel yapısı ve donanımı, verimli çalışabilmem için yeterli ve uygun

7 İşimi iyi yapabilmek için gerekli kaynaklara ancak bireysel çaba gösterirsem ulaşabiliyorum®

8 Kurumun bana sağladığı sosyal olanaklar (kreş, lojman, servis, yemek vb) yeterlidir

9 İşimi yaparken güvenli bir ortamda çalıştığımı hissediyorum

10 İşimi yaparken almam gereken güvenlik önlemlerini biliyorum 

11 İşimi yaparken kullanmam gereken kişisel koruyucu ekipmana ulaşmakta güçlük çekiyorum®

12 Yaptığım iş karşılığında adil bir ücret aldığımı düşünüyorum.

13 Fazla mesai yaparsam maddi karşılığını alırım

14 Bu kurumda işimi iyi yaparsam işimde yükselebilirim

15 Bu kurum çalışanlarına kendini geliştirme fırsatları sunar

16 İşimi iyi yaptığımda takdir edilirim

17 Bu kurumda ekip çalışması vardır

18 Bu kurumda çalışanlar, zorluklara birlikte göğüs germek yerine bireysel davranmayı tercih ederler®

19 Birincil yöneticim, işimle ve çalışma koşullarımla ilgili konularda görüşlerime önem verir

20 Birincil yöneticime sorunlarımı iletme imkanı bulurum

21 Kurum üst yönetimi, çalışanların görüş ve isteklerini dikkate alır.

22 Kurum yönetiminin şeffaflık konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum.®

23 Bu kurumda kimin kime bağlı çalıştığı net bir şekilde bellidir

24 Bu kurumda işlerin nasıl yürütüleceği net olarak tanımlanmıştır

25 Bu kurumda bir işin iyi yapılması ya da sonuçlandırılması işi yapana bağlıdır®

26 Bu kurumda birimler arası işbirliği ve iletişim yeterlidir

27 Bu kurumda etik kurallara uyulur

28 Bu kurum iyi çalışanla kötü çalışanı birbirinden ayırmaz®

29 Bu kurumda çalışan güvenliğine önem verilir

30 Bu kurumda hasta güvenliğine önem verilir

31 Kurumun hedefleri ve vizyonu hakkında fikrim yok®

32 Kurumda yürütülen kalite çalışmalarından haberdarım

33 Genellikle görev tanımım dışında kalan işlerle uğraşmak zorunda kalıyorum®

34 İşimi yaparken gerektiğinde inisyatif kullanabilirim

35 İşe başlarken aldığım oryantasyon eğitimi işimi yapmamda yardımcı oldu

36 Son 6 ay içinde çalışan ve hasta güvenliği konularına ilişkin eğitim aldım

37 Bilimsel açıdan donanımlı bir kurumda çalışıyorum

38 Nitelikli hizmet sunan bir kurumda çalışıyorum

39 Bu kurumda çalıştığım için mutluyum, gururluyum

40 Sağlık hizmeti almaları için yakınlarımı gönül rahatlığıyla bu kuruma getiririm

□
Hizmet Alımı ……….…………………. Lütfen 

belirtiniz.

Diğer Sağlık Personeli ……….…………………. 

Lütfen belirtiniz.
□

İlköğretim

□

□

5-10 yıl arası □

5-10 yıl arası □

İÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

(5) Kesinlikle katılıyorum (4) Katılıyorum (3) Ne katılıyorum ne katılmıyorum (2) Katılmıyorum (1) Hiç katılmıyorum

Ne kadar süredir İbu 

kurumda 

çalışıyorsunuz

Yaşınız
Eğitiminiz

Cinsiyetiniz
25'in altı 25-29 arası 30-34 arası

□ □

Meslek Grubunuz

Akademik

Değerli çalışanlarımız, görüşleriniz bizim için değerlidir. Sizden gelen yorum ve öneriler, kurumun gelişimini sürdürmesinde önemli rol oynar. Ancak mutlu ve 

yaptığı işten, çalışma ortamından memnun olan çalışanlar kurumu daha iyi yerlere taşıyabilir. Bu nedenle anketi doldurmanızı rica ediyoruz. Katılımınız için 

teşekkür ederiz. İyi çalışmalar...

□ 1 yıldan az 1-5 yıl arası□Meslek deneyiminiz

1 yıldan az 1-5 yıl arası

35 ve üzeri

Erkek

10 yıl ve üzeri

10 yıl ve üzeri



*** Eğer akademisyenseniz lütfen aşağıdaki bölümü de doldurunuz: 

Önceliklendirme; 1'den 5'e doğru önceliklendirme (1 en öncelikli)

1.

Bilimsel araştırma yapmak

Eğitim faaliyetleri yapmak

Sağlık hizmeti sunumu

Yönetsel faaliyetler

Komite ve kurullarda yer almak

2.

Bilimsel araştırma yapmak

Eğitim faaliyetleri yapmak

Sağlık hizmeti sunumu

Yönetsel faaliyetler

Komite ve kurullarda yer almak

3.

Bilimsel araştırma 

Eğitim faaliyetleri 

Sağlık hizmeti sunumu

Yönetsel faaliyetler

Komite ve kurullarda yer almak

4. Bilimsel çalışmalarınızda en çok kimden destek görüyorsunuz?

Birim yöneticileri

Kurum üst yönetimi

Birimdeki meslektaşlarım

Kurumun farklı birimleri

Kurum dışı gruplar

5. Aşağıdaki konularda görüş ve önerilerinizi, beklentilerinizi özetleyiniz:

Kariyeriniz:

Bilimsel çalışmalar:

Kurumsal gelişim:

Diğer:

T.C.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET FORMU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Kurum üst yönetimi hangi alanda çalışmalarınıza daha fazla destek sağlıyor?

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

Aşağıdakilerden hangisi size daha fazla mesleki tatmin sağlıyor?

Aşağıdakilerden hangisine daha fazla zaman ayırıyorsunuz?

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)
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(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)


